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Termen bogat în înțelesuri

• Medicul meu chiar are grijă de mine

• Pacientul meu îmi spune adevărul

• Sutura asta o să țină

• Sunt sigur pe analiza asta de laborator



Termenul

Trust (Oxford) = ”Firm belief in the reliability, 

truth, or ability of someone or something.”

https://en.oxforddictionaries.com/definition/trust



Ținta încrederii

• o persoană

• un obiect

• un sistem

• o instituție

• intenția cuiva (to trust)

• putința cuiva de a realiza ceva (to rely on)

• Interesul cuiva de a depune efort

McLeod C. Trust [Internet]. Zalta EN, editor. The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Fall 2015 Edition). 2015 [cited 2017 Mar 25]. Available from: 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/trust/



O schemă scurtă

EU am încredere în TINE să faci ASTA.

TRUSTOR

(cel care 

investește 

încredere)

PROCESUL

• renunț la control

• devin vulnerabil în fața 

ta

• procesez informația prin 

”scurtături”

• te consider competent și 

binevoitor

• sunt optimist în ceea ce 

te privește

TRUSTEE

(cel în care 

se investește 

încredere)

MIZA

Rotaru T-S, Drug V, Oprea. How Doctor-Patient Mutual Trust Is Built in the Context of 

Irritable Bowel Syndrome: A Qualitative Study. Rev Cercet si Interv Soc. 2016;55:185–

203



Sensuri

• este bine intenționat (nu intenționează să îți facă 

rău)

• îi pasă, își dă silința

• este competent (știe)

• te bizui pe contextul de care el dispune:

– sistem medical

– aparatură

– materiale

sensuri diferite

(pot să nu fiu

rău-intenționat

dar să nu-mi 

pese)

McLeod C. Trust [Internet]. Zalta EN, editor. The Stanford Encyclopaedia of Philosophy 

(Fall 2015 Edition). 2015 [cited 2017 Mar 25]. Available from: 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/trust/



Argumentul încrederii

• Încrederea este indispensabilă societății pentru 

că:

– nu putem controla absolut toate împrejurările sociale

– avem multe interese

– multe din interesele noastre sunt dependente de 

ceilalți

– pentru a putea să ne urmăm interesele, trebuie să 

avem încredere

Faulkner P, Simpson T, editors. The Philosophy of Trust. Oxford: Oxford 

University Press; 



Încrederea în medicină

• Încrederea este indispensabilă în medicină 

pentru că:

– pentru ca doctorii să-și facă treaba, ei au nevoie ca 

pacienții lor să fie sinceri și complianți;

– ca  pacienții să fie complianți, ei trebuie să aibă 

încredere că primesc cea mai bună îngrijire

Rhodes R. The Priority of Professional Ethics Over Personal Morality. BMJ [Internet]. 

2006;332:294. Available from: http://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/31/the-

priority-professional-ethics-over-personal-morality



Malpraxis și încredere

• Malpraxis-ul poate pune la îndoială: buna-

intenție, competența și contextul

• Malpraxis-ul aduce atingere încrederii pe care 

oamenii o au în profesie

• Toți medicii au nevoie de încrederea oamenilor 

în profesie pentru a lucra

• Profesia este cea care oferă putere și privilegii: 

trebuie protejată
Rhodes R. The Priority of Professional Ethics Over Personal Morality. BMJ [Internet]. 

2006;332:294. Available from: http://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/31/the-

priority-professional-ethics-over-personal-morality



Vă mulțumesc!


